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Téma: Použití biologicky aktivních látek na omezení herbicidního stresu  

Topic:  Use of biologically active compounds for mitigation of herbicide stress 

 
Hypotéza: 

1) Nepříznivé abiotické podmínky prostředí zvyšují u citlivých plodin riziko stresu po aplikaci herbicidů 
2) Herbicidní stres je možné snížit použitím stimulátorů, které urychlují metabolismus účinné látky  
 

Anotace:  
Zvyšující se účinnost moderních herbicidů je často vykoupena vyšším rizikem fytotoxicity pro kulturní 

rostlinu. Pokud je herbicidní stres silný a/nebo trvá delší dobu, má nepříznivé dopady na zdravotní stav rostlin 
a výnosové parametry. Ke snížení rizika fytotoxity herbicidů jsou proto stále častěji využívány již ve formulaci 
přípravků takzvané safenery, jako např. mefenpyr-diethyl, cloquintocet-mexyl aj., které v kulturní rostlině po 
postřiku aktivizují detoxikační enzymy (CYP450), které pak účinnou látku herbicidu rychleji degradují a riziko 
fytotoxicity tím snižují. Tento mechanismus je znám a používán pro herbicidy určené do plodin ze skupiny 
jednoděložných rostlin (drobnozrnné obilniny a kukuřici). Jako perspektivní možnost se jeví použití biologicky 
aktivních látek - rostlinných stimulátorů na bázi nitrofenolátů (komerční přípravek Atonik), nebo dalších 
přípravků, které se dnes používají v široké škále plodin ke zvýšení odolnosti rostlin proti různým abiotickým 
stresům. V rámci smluvního výzkumu se společností Asahi budou zkoušeny nejvhodnější způsoby použití 
přípravku Atonik a případně dalších potenciálně vhodných biologicky aktivních látek pro minimalizaci stresu 
rizikovými herbicidy na bázi ALS, HPPD a ACCase inhibitorů v modelových plodinách (řepka, slunečnice, 
kukuřice, obilniny) a studovány mechanismy a fyziologické pochody, v jejichž důsledku k redukci fytotoxicity 
dochází, včetně dopadu na zdravotní stav rostlin a výnosové parametry. Výsledky výzkumu jsou dobře 
publikovatelné a mají i široké praktické využití.   

V případě dobrých pracovních výsledků student obdrží kromě fakultního stipendia ještě mimořádné 
stipendium z výzkumného projektu.            
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